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Nordic Light Hotel

Nordic Light Hotel
Architect

Rolf Löfvenberg

Lichtplanner Kai Pippo
Fotograaf
Edgar Zippel
Projectlocatie Stockholm
Scenografisch licht speelt bij hotel Nordic Light de hoofdrol: als dynamische enscenering van de foyer en als individuele lichtscènes in de hotelkamers.

Tot het designconcept van het Nordic Light Hotel behoort een verschijning die per seizoen wisselt. Aan
het licht, als gemakkelijk te veranderen medium, wordt daarom een centrale rol toegewezen.
Langzame en zacht in elkaar overvloeiende lichtscènes interpreteren het diffuse licht op deze breedte.
Sprankelende effecten en projecties doen denken aan fenomenen zoals het poollicht. Het hotel rondt
zijn wellness-aanbod af met speciale, lichttherapeutische behandelingen: langegolf-infraroodlicht moet
de bloedcirculatie stimuleren en de huid zacht en glad maken. Mocht de gast last hebben van
winterdepressies, dan kan hij gedurende een half uur onder een mobiel lichtsysteem met 10.000 lux
gaan liggen om de productie van melatonine te prikkelen.

Lightcast downlights voor laagspannings-halogeenlampen accentueren de receptie in de lobby met
sprankelend licht. Hun uiterst verblindingsvrije darklight-reflectoren waarborgen een optimaal visual
comfort voor medewerkers en hotelgasten.
Een bijzondere blikvanger voor de arriverende gasten zijn lichtpatronen die door Pollux spots worden
geprojecteerd. „Tune the light" betekent hier dat de met het seizoen wisselende motieven op
comfortabele wijze kunnen worden vervuld door gewoonweg gobo's of kleurfilters te vervangen.

Niet alleen het kwalitatieve meubilair, maar ook de comfortabele verlichting waarborgen een uiterst
ontspannende omgeving. De gast heeft de mogelijkheid om de lichtkleur en de sfeer zelf op creatieve
wijze vorm te geven. Met de Pollux spots met afbeeldinglens kunnen gobo's, structuurlenzen en
kleurfilters op een comfortabele manier worden gecombineerd. Daardoor genereren ze fascinerende
lichteffecten. Een spot plaatst telkens als blikvanger een accent boven het hoofdgedeelte; de andere is
gericht op het brede gordijn: op die manier ontstaan de belangrijke verticale verlichtingssterktes voor
een lichte indruk van de ruimte.

Het lichtconcept binnen definieert tegelijkertijd de nachtelijke verschijning van het hotel aan de
buitenkant. Door het van binnenuit geprojecteerde lichtpatroon op het gordijn werken de vensters als
beelden op de façade. Simultaan ontstaat een kort en krachtige, dynamische identiteit voor het hotel
Nordic Light met krachtige kleuren - een origineel voorbeeld van corporate lighting.
Adres:

Gebruikte armaturen
Pollux

Nordic Light Hotel
Vasaplan 7, Box 884
10137 Stockholm
Zweden
Tel.: +46 8 50 56 30 00
Fax: +46 8 50 56 30 30
info@nordichotels.se
www.nordichotels.se
Architect:
Rolf Löfvenberg, Stockholm
www.hotellprojekt.com
Lichtplanning:
Kai Piippo, Ljusarkitektur, Stockholm
www.ljusarkitektur.com

Pollux
Armaturen voor spanningsrails
Pollux, de compacte spot voor talloze gebruiksmogelijkheden.
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